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ABSTRAK 

Hakim, Arif Lukman. 2009. Pembelajaran Melalui E-Book Dengan 
Menggunakan Metode Cooperative Learning Tipe Jigsaw Pada Mata 
Pelajaran Pneumatik Siswa Kelas XI Otomasi SMKN 2 Kendal. Skripsi, 
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Drs. Sri Sukamto, M.Si dan Pembimbing II Drs. Henry 
Ananta, M.Pd. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Cooperative Learning  Tipe Jigsaw, E-Book 
Temuan di lapangan dari hasil wawancara dengan guru di SMKN 2 Kendal, 

pengajaran pneumatik masih menggunakan metode konvensional yakni ceramah 
dan pemberian tugas. Alasannya karena guru mengalami kesulitan dalam 
menyusun perangkat pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata 
kelas XI Otomasi pada mata kompetensi menggambar komponen pneumatik 
adalah 65,5 yang belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yakni 70. 
Untuk itu, peneliti mencoba menggabungkan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
dengan menggunakan e-book sebagai salah satu alternatif untuk memudahkan 
dalam menyelesaikan materi serta menjadikan panduan dalam pembelajaran. 
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: apakah pembelajaran melalui e-book 
dengan teori kooperatif tipe Jigsaw efektif dan dapat meningkatkan hasil 
pembelajaran Pneumatik siswa kelas XI SMKN 2 Kendal? Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran pneumatik siswa kelas XI SMKN 2 Kendal setelah proses kegiatan 
belajar mengajar melalui e-book dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw. 

Subjek penelitian adalah siswa SMKN 2 Kendal Kelas XI Program Keahlian 
Teknik Otomasi Tahun Pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 36 siswa. Pada 
penelitian ini peneliti menggunakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dengan 
pembelajaran melalui e-book dan teori kooperatif learning tipe Jigsaw. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara tes tertulis untuk 
mendapatkan data hasil belajar kognitif. Teknik observasi digunakan untuk 
mendapatkan data hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa.  

Berdasarkan data yang diperoleh, nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa 
mengalami peningkatan dari 73,22 pada siklus I menjadi 82,66 pada siklus II dan 
ketuntasan secara klasikal mengalami peningkatan dari 72,22% pada siklus I 
menjadi 97,22% pada siklus II. Hasil belajar afektif pada siklus I diperoleh nilai 
rata-rata 76,11 dengan ketuntasan secara klasikal 75%, meningkat menjadi 83,22 
dengan ketuntasan secara klasikal 92%  pada siklus II. Hasil belajar psikomotorik 
pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 74,58 dengan ketuntasan secara klasikal 
61,1%, meningkat menjadi 85,41 dengan ketuntasan secara klasikal 97,2% pada 
siklus II. 

Pembelajaran melalui e-book dengan teori kooperatif learning tipe jigsaw 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata kompetensi pneumatik siswa 
kelas XI SMKN 2 Kendal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. 

Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, 

damai, terbuka dan demokratis. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus 

selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.  

Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan 

yang baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan itu diharapkan dapat menaikkan 

harkat dan martabat manusia Indonesia. Untuk mencapai itu, pendidikan harus 

adaptif  terhadap perubahan zaman. Dalam konteks pembaruan pendidikan, ada 

tiga isu utama yang perlu disoroti, yaitu pembaruan kurikulum, peningkatan 

kualitas pembelajaran, dan efektifitas metode pembelajaran. Kurikulum 

pendidikan harus komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, 

dan mampu mengakomodasi keberagaman keperluan dan kemajuan teknlogi. 

Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hasil 

pendidikan. Dan secara mikro, harus ditemukan strategi atau pendekatan 

pembelajaran yang efektif dikelas, yang lebih memberdayakan potensi siswa. 

Dalam keseluruhan upaya pendidikan, Proses Belajar Mengajar (PBM) 

merupakan aktivitas yang paling penting, karena melaui proses itulah tujuan 

pendidikan dapat terwujud atau tercapai dalam bentuk perubahan tingkah laku. 
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PBM yang dialami siswa menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Ada berbagai faktor yang mendukung keberhasilan siswa dalam 

pencapaian tujuan pada saat PBM. Faktor tersebut antara lain kondisi fisik siswa, 

kondisi sosial, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, media, dan guru sebagai 

sumber belajar. (Ani, 2006:8) 

Sebagai salah satu unsur dalam pembelajaran, guru adalah tenaga pendidik 

yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. 

Dalam proses pembelajaran, guru memiliki multi peran tidak hanya sebagai 

pengajar yang melakukan transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing 

yang mendorong potensi siswa dalam belajar. Artinya guru memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang kompleks terhadap pencapaian tujuan pendidikan, dimana 

guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang diajarkan tapi juga 

kemampuan memilih dan menggunakan strategi/pendekatan pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi pelajaran. 

Permasalahan bagi guru ialah bagaimana mengemas proses pembelajaran 

agar dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran 

yang bermutu seharusnya dapat memberikan kesan yang sangat dalam bagi 

peserta didik sehingga pembelajaran itu akan terekam dalam jangka waktu yang 

lama. Menurut teori pembelajaran konstruktivis (Sugandi, 2004:11), mengajar 

adalah lebih merupakan kegiatan yang membantu siswa sendiri membangun 

pengetahuannya. Maka peran seorang guru bukanlah untuk mentransfer 

pengetahuan yang telah dimiliki guru, tetapi sebagai mediator dan fasilitator yang 

membantu siswa dapat mengkonstruksikan pengetahuannya secara tepat dan 
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efektif sehingga mereka dapat menemukan dan menerapkan ide-ide mereka 

sendiri. Menurut Suparno (dalam qirom, 2008:3) 

Sebenarnya banyak sekali pendekatan pembelajaran yang dapat 

dipergunakan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Agar hasilnya 

memuaskan diperlukan pendekatan yang tepat untuk mengajarkan suatu 

pengetahuan atau materi yang hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 

Dewasa ini ada kecenderungan untuk kembali pada pemikiran bahwa anak 

akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih 

bermakna jika anak ”mengalami” apa yang dipelajarinya, bukan ”mengetahui” 

nya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil 

dalam kompetisi ” mengingat” jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak 

memecahkan persoalan dalam jangka panjang. Dan itulah yang terjadi di kelas-

kelas sekolah kita. Pendekatan kontekstual (contextual teaching and 

learning/CTL) adalah suatu pendekatan pengajaran yang dari karakteristiknya 

memenuhi harapan itu. Sekarang ini pembelajaran dan pengajaran kontekstual 

menjadi tumpuan harapan para ahli pendidikan dan pengajaran dalam upaya 

”menghidupkan” kelas secara maksimal. Kelas yang hidup diharapkan dapat 

mengimbangi perubahan yang terjadi di luar sekolah yang demikian cepat. 

Ada beberapa alasan mengapa pembelajaran kontekstual dikembangkan 

sekarang ini. Sejumlah alasan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus di hapal. Kelas masih 

berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian ceramah 
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menjadi pilihan strategi belajar. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi belajar 

”baru” yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak 

mengharuskan siswa menghapal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang 

mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

2. Melalui landasan filosofi konstruktivisme, CTL ”dipromosikan” menjadi 

alternatif strategi belajar yang baru. Melalui strategi CTL, siswa diharapkan 

belajar melalui ”mengalami”, bukan ”menghapal”. 

3. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta dan konsep yang siap diterima, tetapi 

”sesuatu” yang harus dikonstruksi sendiri oleh siswa. 

Dalam prinsip Contextual Teaching and Learning CTL, penerapan model 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) di SMK itu sangat sesuai karena 

mengkaji permasalahan yang autentik dan membangun rnasyarakat belajar 

(learning comunity). Di dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari 

materi saja, namun siswa juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan 

khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif ini 

berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja 

dapat dibangun dengan mengembangkan komunikasi antar anggota kelompok. 

Sedangkan peranan tugas dilakukan dengan membagi tugas antar anggota 

kelompok selama kegiatan.  

Ada beberapa variasi dalam model pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning), salah satunya adalah tipe Jigsaw. Dimana dalam tipe ini memiliki ciri 

adanya kelompok ahli dalam kerja kelompoknya. Dalam model pembelajaran 

seperti ini tentunya sangat tergantung dengan materi yang sedang diajarkan. 
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Materi yang abstrak, sangat padat dan luas tentu akan sangat sulit dan 

memerlukan waktu yang lama menggunakan Jigsaw. Namun dengan 

dipraktikumkan akan sangat mudah untuk dilakukan sehingga waktu dapat 

dipersingkat. 

Pada beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa hasil belajar 

akademik pada kelas kooperatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengalaman-

pengalaman belajar individual atau kompetitif (Qirom, 2008). Sehingga dengan 

penerapan pada penelitian ini diharapkan tujuan pembelajaran itu sendiri dapat 

tercapai yang antara lain berupaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

bekerjasama, berfikir kritis dan pada saat yang sama meningkatkan prestasi 

akademiknya. 

 

1.2 Permasalahan  

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah  

pembelajaran melalui E-Book dengan teori kooperatif tipe Jigsaw efektif, dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran pneumatik siswa kelas XI jurusan Otomasi 

Industri SMKN 2 Kendal?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil 

belajar pneumatik siswa kelas XI jurusan Otomasi Industri SMKN 2 Kendal 

setelah proses kegiatan belajar mengajar melalui E-Book dengan pembelajaran 
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kooperatif tipe Jigsaw. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan masukan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Dari 

pelaksanaan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain: 

1.4.1 Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa antara lain sebagai berikut : 

a. Memberi suasana baru bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yang 

diharapkan memberi semangat baru dalam belajar. 

b. Membantu mempermudah siswa dalam menguasai materi sesuai Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pneumatik. 

d. Meningkatkan sikap mental, dan rasa tanggung jawab siswa dalam 

menyelesaikan tugas dari guru yang nantinya berguna bagi siswa dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

e. Meningkatkan sikap ilmiah, dan sikap kritis siswa terhadap lingkungannya, 

baik lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. 

1.4.2 Manfaat Bagi Guru 

Bagi guru diharapkan penelitian ini mampu : 

a. Meningkatkan profesionalitas guru. 

b. Meningkatkan kemampuan guru dalam membuat persiapan pengajaran, 

sehinggga nantinya KBM dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 
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c. Menambah referensi guru tentang metode pengajaran, sehingga siswa tidak 

bosan. 

d. Menambah motivasi-motivasi baru dalam melayani atau menservise para 

pembelajarnya.  

1.4.3 Manfaat bagi peneliti 

Bagi peneliti sendiri diharapkan melalui penelitian ini peneliti mendapat 

pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran melalui E-Book dengan 

teori kooperatif learning tipe Jigsaw, dan memberi bekal mahasiswa sebagai calon 

guru sehingga menambah pengetahuan dan wawasannya. 

1.4.4 Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti dalam 

rangka memperbaiki kualitas pembelajaran di SMKN 2 Kendal. 

 

1.4.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah sangat penting artinya karena fungsinya untuk memberi 

batasan ruang lingkup dan ini merupakan usaha peneliti untuk menyamakan 

persepsi antara peneliti dengan pembaca atau pihak-pihak yang terkait agar tidak 

terjadi kesalahpahaman atau miss understanding. Dalam penelitian ini yang perlu 

mendapatkan penegasan istilah adalah: 

1.4.6 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Ani, 2006:5). Secara lebih luas, hasil belajar 
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tersebut terkait dengan 3 ranah pembelajaran, yaitu : ranah kognitif, ranah afektif 

dan ranah psikomotorik. B. S. Bloom (Ani, 2006 : 7) 

Hasil belajar merupakan hal yang sangat penting karena dengan hasil 

belajar dapat dilakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang sudah 

berlangsung. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar pneumatik dengan 

memadukan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan E-Book. 

1.4.7 Cooperative Learning  Tipe Jigsaw 

Model pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW, merupakan suatu model 

pembelajaran yang menempatkan siswa ke dalam tim yang beranggotakan 5-6 

siswa untuk mempelajari materi yang telah dipecah menjadi bagian-bagian untuk 

tiap anggota. Pada strategi pembelajaran JIGSAW terdapat kelompok asal dan 

kelompok ahli. Para anggota dari tim-tim JIGSAW yang sama bertemu menjadi 

kelompok ahli untuk saling membantu tentang topik pembelajaran yang 

ditugaskan pada mereka, kemudian mereka kembali ke kelompok asal dan 

menjelaskan apa yang telah mereka pelajari pada anggota kelompok lainnya. 

1.4.8 E-Book 

E-Book (singkatan dari elektronik book) atau buku digital adalah versi 

elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang 

dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi 

digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Dewasa ini e-book diminati 

karena ukurannya yang kecil bila dibandingkan dengan buku, dan juga umumnya 

memiliki fitur pencarian, sehingga kata-kata dalam buku-e dapat dengan cepat 

dicari dan ditemukan. Terdapat berbagai format e-book yang populer, antara lain 
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adalah teks polos, pdf, jpeg, lit dan html. Masing-masing format memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga bergantung dari alat yang 

digunakan untuk membaca buku-e tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu; bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, pengesahan, motto dan 

persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftrar lampiran, daftar gambar, 

dan daftar tabel. 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I  Pendahuluan  

Berisi tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan manfaat 

penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan materi, bangunan 

teori, dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian  

Memuat tentang subyek penelitian, faktor yang diamati, rancangan 

penelitian, setting waktu, teknik pengumpulan data dan metode analisis 

data, serta indikator keberhasilan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  
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Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan terhadap hasil penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran 

Berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran berdasarkan 

simpulan. 

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan 

dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Model Pembelajaran 

Gagne dan Barliner (Ani, 2006 : 2) menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. Sedangkan Skinner (Dimyati dan Mujiono, 2009:9) berpandangan 

bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya 

menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. 

Dalam belajar ditemukan adanya hal berikut: 

1. Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon pembelajar 

2. Respon si pembelajar, dan 

3. Konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Memperkuat 

terjadinya stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, 

perilaku respon si pebelajar yang baik diberi hadiah. Sebaliknya, perilaku 

respon yang tidak baik diberi teguran dan hukuman. 

Peristiwa belajar disertai dengan proses pembelajaran akan lebih terarah 

dan sistematik dari pada belajar yang hanya semata-mata dari pengalaman dalam 

kehidupan sosial masyarakat. Belajar dengan proses pembelajaran terdapat peran 

guru, bahan belajar, dan lingkungan kondusif yang sengaja diciptakan. 

Achmad Sugandi (2004:85) mendefinisikan model pembelajaran 

merupakan konsep mewujudan proses belajar mengajar, yang berarti rencana yang 
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akan/dapat dilaksanakan. Sedangkan Bruce yoice dan Marsha Wheil (Sugandi, 

2004:85) mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana 

atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi 

pengajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar dikelas dalam setting 

pembelajaran ataupun setting lainnya. Dikatakan suatau pola berarti model 

mengajar dalam pengembangannya dikelas, membutuhkan unsur metode, teknik-

teknik mengajar dan media sebagai penunjang. 

Berdasarkan definisi tersebut, model pembelajaran merupakan pola 

interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan belajar 

mengajar di dalam kelas yang berfungsi sebagai pedoman dalam merancang dan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengelola lingkungan pembelajaran dan 

mengelola kelas. Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran diperlukan 

perangkat pembelajaran yang dapat disusun dan dikembangkan oleh guru. 

Perangkat-perangkat itu meliputi buku guru, buku siswa (modul), lembar 

tugas/kerja, media bantu seperti komputer, transparansi, pedoman pelaksanaan 

pembelajaran seperti kurikulum dan lain-lain. 

 

2.2 Belajar 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar 

pendidikan dan psikologi. Gagne dan Barliner (Ani, 2006:2) menyatakan bahwa 

belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena 
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hasil dari pengalaman. Morgan et al (Ani, 2006:2) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktek atau 

pengalaman. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah 

dari : 

a) Stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan  

b) Proses kognitif yang dilakukan oleh pebelajar  

Dengan demikian, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang 

mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, menjadi 

kapabilitas baru. Menurut Gagne belajar terdiri dari tiga komponen penting yaitu 

kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. 

Menurut Piaget (dalam qirom, 2008:13) mengungkapkan bahwa 

pengetahuan dibentuk oleh individu, sebab individu melakukan interaksi terus-

menerus dengan lingkungan. Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan 

adanya interaksi dengan lingkungan maka fungsi intelektualnya semakin 

berkembang. 

Perkembangan intelektual melalui tahap-tahap berikut : 

a) Sensori motor (0-2 tahun), Pada tahap ini anak mengenal lingkungan dengan 

kemampuan sensorik dan motorik. 

b) Pra-operasional (2-7 tahun), Pada tahap ini mengandalkan diri pada persepsi 

tentang realitas. 

c) Operasional Konkret (7-11 tahun), Pada tahap ini anak dapat mengembangkan 

pikiran logis. 
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d) Operasi Formal (11 tahun keatas), Pada tahap ini anak dapat berpikir abstrak 

seperti pada orang dewasa. 

Belajar pengetahuan meliputi tiga fase. Fase-fase tersebut sebagai berikut: 

a) Fase eksplorasi, siswa mempelajari gejala dengan bimbingan. 

b) Fase pengenalan konsep, siswa mngenal konsep yang ada hubungannya 

dengan gejala. 

c) Fase aplikasi konsep, siswa menggunakan konsep untuk meneliti gejala lain 

lebih lanjut. 

2.2.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. (Ani, 2006:5) Perubahan sebagai hasil proses 

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, kecakapan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada 

pada individu yang belajar. 

Benyamin Bloom mengklasifikasikan hasil belajar yang secara garis besar 

menjadi tiga ranah, sebagai berikut: 

2.2.2.1 Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

2.2.2.2 Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu pengenalan, 

pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, pengamalan. 
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2.2.2.3 Ranah Psikomotorik 

Berkenaan dangan hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa hasil belajar 

adalah nilai yang dicapai seseorang dengan kemampuan maksimal. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ani (2006:14) mengemukakan bahwa 

hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor 

dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa (faktor lingkungan). 

2.2.2.3.1 Faktor dalam diri siswa 

Faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama adalah kemampuan 

siswa. Faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan 

kebiasaan belajar, ketekunan, sosial, ekonomi, faktor fisik dan psikis. Makin luas 

motivasi seseorang dalam belajar makin optimal seseorang dalam melakukan 

aktivitas belajar. 

2.2.2.3.2 Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan mempengaruhi diri siswa dalam menentukan atau 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor lingkungan tersebut antara lain : 

2.2.2.3.2.1 Kompetensi guru 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah guru. 

Guru yang memiliki kompetensi tinggi tentu dalam melaksanakan perannya 

sebagai pengelola kelas, sebagai fasilitator, dan sebagai evaluator dapat terlaksana 

secara maksimal.   
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2.2.2.3.2.2 Karakteristik kelas  

Variabel karakteristik kelas yang mempengaruhi hasil balajar siswa antara 

lain besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas, dan sumber belajar yang 

tersedia,serta adanya media yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

 

2.3 Pembelajaran Kooperatif 

2.3.1 Pengertian 

Menurut Slavin pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas dijadikan kelompok -

kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami konsep yang 

difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 

dengan setting kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman 

anggota kelompok sebagai wadah siswa bekerjasama dan memecahkan suatu 

masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada 

waktu yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain. Jadi 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan 

kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. (Media 

Pembelajaran Kooperaif, http://ipotes.wordpress.com/2008/05/10/metode-

pembelajaran-kooperatif/05-08-2009/07.58pm). 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui ketrampilan 

proses. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang kemampuannya heterogen. 
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Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan 

membantu dalam memahami suatu bahan ajar. Selama kerja kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu 

teman sekelompok mencapai ketuntasan. Kelompok bisa dibuat berdasarkan : 

a) Perbedaan individual dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas itu 

sifatnya heterogen dalam belajar 

b) Perbedaan minat belajar, dibuat kelompok yang terdiri atas siswa yang 

minatnya sama 

c) Pengelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan yang kita berikan 

d) Pengelompokkan berdasarkan wilayah tempat tinggal siswa, yang tinggal 

dalam suatu wilayah dikelompokkan dalam suatu kelompok sehingga mudah 

koordinasinya 

e) Pengelompokkan secara random atau dilotre, tidak melihat faktor lain 

f) Pengelompokkan atas dasar jenis kelamin, ada kelompok pria dan wanita 

(Sudjana N, 2008:82) 

Namun demikian, sebaiknya kelompok menggambarkan yang heterogen, 

baik dari segi kemampuan belajar maupun jenis kelamin. Hal ini dimaksudkan 

agar kelompok-kelompok tersebut tidak berat sebelah. Agar siswa dapat bekerja 

sama dengan baik didalam kelompoknya maka mereka perlu diajari ketrampilan-

ketrampilan kooperatif sebagai berikut: 

2.3.1.1 Berada dalam tugas 

Yang dimaksud adalah tetap berada dalam kerja kelompok, menyelesaikan 

tugas yang menjadi tanggung jawab sampai selesai dan bekerja sama dalam 
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kelompok sesuai dengan kesepakatan kelompok, ada kedisiplinan individu dalam 

kelompok. Dengan melatih, siswa akan menyelesaikan tugasnya dalam waktu 

yang tepat dengan ketelitian yang baik. 

2.3.1.2 Membagi giliran dan berbagai tugas 

Yaitu bersedia menerima tugas dan membantu menyelesaikan tugas. 

Ketrampilan ini penting karena kegiatan akan selesai pada waktunya dan 

kelompok akan lebih bangga terhadap peningkatan efektivitas dalam 

mempersiapkan tugas-tugas yang diemban. 

2.3.1.3 Mendorong Partisipasi 

Yaitu memotivasi teman sekelompok untuk memberikan kontribusi 

terhadap tugas kelompok. Hal ini penting karena anggota kelompok akan merasa 

bahwa mereka amat dibutuhkan, dan mereka merasa dihargai yang selanjutnya 

akan menumbuhkan rasa percaya diri. 

2.3.1.4 Mendengarkan dengan aktif 

Yang dimaksud adalah mendengarkan dan menyerap informasi yang 

disampaikan teman dan menghargai pendapat teman. Ketrampilan penting sebab 

mendengarkan secara aktif  berarti memberikan perhatian kepada yang sedang 

berbicara, sehingga anggota kelompok yang menjadi pembicara akan merasa 

senang dan akan menambah motivasi belajar bagi dirinya sendiri dan yang lain. 

2.3.1.5 Bertanya 

Ketrampilan bertanya yang dimaksudkan adalah menanyakan informasi 

atau penjelasan lebih lanjut dari teman sekelompok, kalau perlu didiskusikan, 
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apabila tetap tidak ada pemecahan, tiap anggota kelompok wajib mencari pustaka 

yang mendukung, jika tetap tidak terselesaikan baru bertanya kepada guru. 

Dalam pembelajaran kooperatif, dua atau lebih individu saling tergantung 

satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Ibrahim dkk. siswa 

yakin bahwa tujuan mereka akan tercapai jika dan hanya jika siswa lainnya juga 

mencapai tujuan tersebut. Untuk itu setiap anggota kelompok bertanggung jawab 

atas keberhasilan kelompoknya. Siswa yang bekerja dalam situasi pembelajaran 

kooperatif didorong untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama dan mereka 

harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. 

2.3.2 Prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Prinsip-prinsip dari pembelajaran kooperatif adalah : 

a) Terjadinya saling ketergantungan yang positif (positive interdependence). 

Siswa berkelompok, saling bekerjasama dan mereka menyadari bahwa mereka 

saling membutuhkan satu sama lain. 

b) Terbentuknya tanggung jawab personal (individual accountability). Setiap 

anggota kelompok merasa tanggung jawab untuk belajar dan mengemukakan 

pendapatnya sebagai sumbang saran dalam kelompok. 

c) Terjadinya perkembangan dan keputusan bersama dalam kelompok (equal 

participation). Dalam kelompok tidak hanya seorang atau orang tertentu saja 

yang berperan, melainkan ada keseimbangan antar personal dalam kelompok. 

d) Interaksi menyeluruh (simultaneous interaction). Setiap anggota kelompok 

meminta tugas masing-masing dengan mengerjakan tugas atau menjawab 

pertanyaan. Sigit Saptono (dalam Qirom, 2008 : 19). 
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2.3.3 Ciri – Ciri Pembelajaran Kooperatif 

Ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif sebagai berikut : 

a) Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar  dalam kelompok secara 

kooperatif,  

b) Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah,  

c) Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, 

budaya jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam tiap 

kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula, dan  

d) Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada perorangan. 

2.3.4 Unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif dapat berjalan, apabila terdapat unsur-unsur dasar 

dalam pembelajaran kooperatif yang perlu ditanamkan kepada siswa yaitu: 

a) Siswa dalam kelompok haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup 

sepenanggungan bersama,  

b) Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu didalam kelompoknya,  

c) Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota didalam kelompoknya memiliki 

tujuan yang sama,  

d) Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara 

anggota kelompoknya,  

e) Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan penghargaan yang juga akan 

dikenakan untuk semua anggota kelompok,  
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f) Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk 

belajar bersama selama proses belajarnya, dan  

g) Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara  individual materi yang 

ditangani dalam kelompok kooperatif. 

2.3.5 Keuntungan dari model pembelajaran kooperatif 

Keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif  adalah : 

a) Siswa mempunyai tanggung jawab dan terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran,  

b) Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi,  

c) Meningkatkan ingatan siswa, dan  

d) Meningkatkan kepuasan siswa terhadap materi pembelajaran. 

2.3.6 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Terdapat 6 langkah utama yang digunakan untuk pembelajaran kooperatif 

yang berhubungan dengan perlakuan pendidik akan langkah-langkah tersebut. 

Langkah-langkah tersebut seperti yang terdapat dalam tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Pendidik 

Fase Ke-1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi peserta didik 

Pendidik menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran 

tersebut dan memotivasi peserta didik belajar 
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Fase Ke-2 

Menyajikan Informasi 

 

Pendidik menyajikan informasi kepada peserta 

didik dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan. 

Fase Ke-3 

Mengorganisasikan Peserta 

Didik ke dalam Kelompok-

Kelompok Belajar 

Pendidik menjelaskan kepada peserta didik 

bagaimana cara membentuk kelompok belajar 

dan membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien. 

Fase Ke-4 

Membimbing Kelompok 

Bekerja dan Belajar 

Pendidik membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan tugas 

mereka 

Fase Ke-5 

Evaluasi 

 

Pendidik mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase Ke-6 

Memberikan Penghargaan 

Pendidik mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu dan 

kelompok. 

 

2.4 Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Dalam era global, teknologi telah menyentuh segala aspek pendidikan. 

dengan informasi yang lebih mudah diperloleh, hendaknya siswa lebih aktif 

berpartisipasi sedemikian rupa agar mampu melibatkan intelektual dan 

emosionalnya didalam proses belajar. Keaktifan disini berarti keaktifan mental 

walaupun untuk maksud ini sedapat mungkin dipersyaratkan keterlibatan 
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langsung keaktifan fisik dan tidak hanya berfokus pada satu sumber informasi 

yaitu guru yang hanya mengandalkan satu sumber komunikasi. Seringnya rasa 

malu siswa yang muncul untuk melakukan komunikasi dengan guru, membuat 

kondisi kelas yang tidak aktif sehingga berpulang pada rendahnya prestasi belajar 

siswa. Maka perlu adanya usaha untuk menimbulkan keaktifan dengan 

mengadakan komunikasi yaitu guru dengan siswa dan siswa dengan rekannya. 

Salah satu pembelajaran yang ditawarkan adalah kooperatif tipe jigsaw. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pertama kali dikembangkan oleh 

Aronson. dkk di Universitas Texas. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

merupakan model pembelajaran kooperatif, siswa belajar dalam kelompok kecil 

yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerjasama 

positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu 

dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota 

kelompok yang lain.  

(pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, http://ipotes.wordpress.com/2008/05/10/ 

pembelajaran-kooperatif-tipe-jigsaw/05-08-2009/07.56pm). 

Keunggulan kooperatif tipe jigsaw adalah meningkatkan rasa tanggung 

jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. 

Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus 

siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya 

yang lain. Meningkatkan bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari 

materi yang ditugaskan 
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Dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, terdapat kelompok 

ahli dan kelompok asal. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa yang terdiri 

dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan 

keragaman dan latar belakang. Guru harus trampil dan mengetahui latar belakang 

siswa agar terciptanya suasana yang baik bagi setiap angota kelompok. Sedangkan 

kelompok ahli, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain 

(kelompok asal) yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian 

dijelaskan kepada anggota kelompok asal. 

Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan topik 

yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang 

ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta membantu satu sama lain 

untuk mempelajari topik mereka tersebut. Disini, peran guru adalah mefasilitasi 

dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi 

yang diberikan. Setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian 

kembali pada kelompok asal dan mengajarkan pada teman sekelompoknya apa 

yang telah mereka dapatkan pada saat pertemuan di kelompok ahli.Para kelompok 

ahli harus mampu untuk membagi pengetahuan yang didapatkan saat melakukan 

diskusi di kelompok ahli, sehingga pengetahuan tersebut diterima oleh setiap 

anggota pada kelompok asal.  Kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependence setiap 

siswa terhadap anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya 

para siswa harus memiliki tanggunga jawab dan kerja sama yang positif dan 

saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah 

yang biberikan. 
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Gambaran kerja antara kelompok ahli dan kelompok asal ditunjukkan 

dalam skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
Kelompok ahli 

Gambar 2.1. Skema kerja kelompok pada model Jigsaw 

Keterangan gambar : 

Kelompok asal (A, B, C, D, E) merupakan satu kelompok yang terdiri dari 

anggota siswa yang memiliki tugas berbeda. Kelompok ahli (A, A, A, A, 

A) merupakan kumpulan siswa dari kelompok asal yang memiliki tugas 

yang sama. 

Manfaat pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan hasil belajar yang 

rendah, antara lain: 1) rasa harga diri menjadi lebih tinggi, 2) pemahaman yang 

lebih mendalam, 3) motivasi lebih besar, 4) meningkatkan kebaikan budi, 

kepekaan dan toleransi, 5) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas dan,  6) 

memperbaiki kehadiran, 7) serta rasa apatis berkurang. Ibrahim dkk (dalam qirom, 

2008:18). 
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2.5 Tinjauan tentang E-Book 

E-Book (singkatan dari elektronik book) atau buku digital adalah versi 

elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang 

dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi 

digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Dewasa ini e-book diminati 

karena ukurannya yang kecil bila dibandingkan dengan buku, dan juga umumnya 

memiliki fitur pencarian, sehingga kata-kata dalam buku-e dapat dengan cepat 

dicari dan ditemukan. Terdapat berbagai format e-book yang populer, antara lain 

adalah teks polos, pdf, jpeg, lit dan html. Masing-masing format memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga bergantung dari alat yang 

digunakan untuk membaca buku-e tersebut. 

Salah satu usaha untuk melestarikan literatur berbentuk buku yang 

banyak jumlahnya dan memerlukan biaya perawatan yang mahal adalah dengan 

melakukan transfer dari bentuk buku ke bentuk buku-e. Dalam hal ini akan 

banyak ruang dan juga upaya yang dihemat untuk merawat literatur-literatur 

tersebut. (Buku-E, http://id.wikipedia.org/wiki/buku-e/05-08-2009/08.45pm) 

Format buku elektronik : 

Terdapat berbagai format buku elektronik yang banyak digunakan. 

Popularitas umumnya bergantung pada ketersediaan berbagai buku elektronik 

dalam format tersebut dan mudahnya piranti lunak yang digunakan untuk 

membaca jenis format tersebut diperoleh. 
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2.5.1 Teks Polos 

Teks polos adalah format paling sederhana yang dapat dilihat hampir 

dalam setiap piranti lunak menggunakan komputer personal. Untuk beberapa 

devais mobil format dapat dibaca menggunakan piranti lunak yang harus lebih 

dahulu diinstal. 

2.5.2 PDF 

Pdf memberikan kelebihan dalam hal format yang siap untuk dicetak. 

Bentuknya mirip dengan bentuk buku sebenarnya. Selain itu terdapat pula fitur 

pencarian, daftar isi, memuat gambar, pranala luar dan juga multimedia.  

2.5.3 JPEG 

Seperti halnya format gambar lainnya, format JPEG memliki ukuran 

yang besar dibandingkan informasi teks yang dikandungnya, oleh karena itu 

format ini umumnya populer bukan untuk buku-e yang memilki banyak teks akan 

tetapi untuk jenis buku komik atau manga yang proporsinya lebih didominasi oleh 

gambar. 

2.5.4 LIT 

Format LIT merupakan format dari Microsoft Reader yang 

memungkinkan teks dalam buku elektronik disesuaikan dengan lebar layar divais 

mobil yang digunakan untuk mebacanya. Format ini memiliki kelebihan bentuk 

huruf yang nyaman untuk dibaca. 
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2.5.5 HTML 

Dalam format HTML ini gambar dan teks dapat diakomodasi. Layout 

tulisan dan gambar dapat diatur, akan tetapi hasil dalam layar kadang tidak sesuai 

apabila dicetak. 

2.5.6 Format Open Electronic Book Package 

Format ini dikenal pula sebagai Opf Flip Box. Opf adalah suatu format 

buku-e yang berbasis pada XML yang dibuat oleh sistem buku-e. Buku-e dalam 

format ini dikenal saat Flip Books sebagai piranti lunak penyaji menampilkan 

buku dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Terdapat suatu proyek 

yang sedang berjalan yang berupaya agar format OPF ini dapat dibaca 

menggunakan penjelajah internet standar (semisal: Mozilla, Firefox, atau 

Microsoft Internet Explorer), tanpa perlu adanya perlengkapan (piranti lunak, 

plugin) tambahan. Saat ini untuk melihat buku-e dalam format OPF sehingga 

diperoleh rasa benar-benar membuka buku (flipping experience) diperlukan 

piranti lunak penyaji pada sisi klien atau pengguna. buku elektronik. 

Dalam Skripsi ini, e-book yang digunakan adalah format PDF. 

 

2.6 Tinjauan Materi Pneumatik 

Kata “PNEUMA” berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berarti nafas 

atau angin. Istilah pneumatik berarti ilmu mengenai gerakan udara dan gejala-

gejalanya dan elektro pneumatik merupakan gabungan fungsi antara gerakan 

udara dan aliran listrik. 
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Pneumatik mempunyai peranan yang penting dalam industri modern, 

penggunaannya meningkat seiring dengan perkembangan teknologi di dunia 

industri, khususnya di bidang teknologi kontrol instrumen. Bagian-bagian dari 

pneumatik antara lain silinder kerja tunggal, silinder kerja ganda, karakteristik 

silinder, katup kontrol arah dan katup satu arah. 

2.6.1 Silinder Kerja Tunggal 

2.6.1.1 Konstruksi 

Silinder kerja tunggal mempunyai seal piston tunggal yang dipasang pada 

sisi suplai  udara  bertekanan. Pembuangan udara pada sisi batang piston silinder 

dikeluarkan ke atmosfir melalui saluran pembuangan. Jika lubang pembuangan 

tidak diproteksi dengan sebuah penyaring akan  memungkinkan masuknya 

partikel halus dari debu ke dalam silinder  yang  bisa merusak seal. 

Apabila lubang pembuangan ini tertutup akan membatasi atau  

menghentikan udara yang akan dibuang pada saat silinder gerakan keluar dan 

gerakan akan menjadi tersentak-sentak atau terhenti. Seal  terbuat  dari  bahan 

yang fleksibel yang ditanamkan di  dalam piston dari logam atau  plastik. Selama 

bergerak permukaan seal bergeser dengan permukaan silinder. 

Gambar konstruksi silinder kerja tunggal sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Konstruksi Silinder Kerja Tunggal 
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Keterangan : 

1. Rumah silinder 

2.Lubang masukan udara bertekanan 

3.Piston 

4.Batang piston 

5.Pegas pengembali 

2.6.1.2 Prinsip Kerja 

Dengan memberikan udara bertekanan pada satu sisi permukaan piston, 

sisi yang lain terbuka ke atmosfir. Silinder hanya bisa memberikan gaya kerja ke 

satu arah. Gerakan piston kembali masuk diberikan oleh gaya pegas yang ada 

didalam silinder direncanakan hanya untuk  mengembalikan silinder pada posisi  

awal  dengan  alasan  agar  kecepatan  kembali  tinggi  pada  kondisi  tanpa beban. 

Pada silinder kerja tunggal dengan pegas, langkah silinder dibatasi oleh 

panjangnya pegas. Oleh karena itu silinder kerja tunggal dibuat  maksimum 

langkahnya sampai sekitar  80 mm. 

2.6.1.3 Kegunaan 

Menurut konstruksinya silinder kerja tunggal dapat melaksanakan 

berbagai fungsi gerakan, seperti : 

a) menjepit benda kerja 

b) pemotongan 

c) pengeluaran 

d) pengepresan 

e) pemberian dan pengangkatan. 
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2.6.1.4 Macam-Macam Silinder Kerja Tunggal 

Ada bermacam-macam perencanaan silinder kerja tunggal termasuk : 

a) Silinder membran (diafragma) 

b) Silinder membran dengan rol 

2.6.2 Silinder Kerja Ganda 

2.6.2.1 Konstruksi 

Konstruksi silinder kerja ganda adalah sama dengan silinder kerja 

tunggal, tetapi tidak mempunyai pegas pengembali. Silinder kerja ganda 

mempunyai dua saluran (saluran masukan dan saluran pembuangan).  Silinder 

terdiri dari tabung silinder dan penutupnya, piston dengan seal,  batang piston, 

bantalan, ring pengikis dan bagian penyambungan. Konstruksinya dapat dilihat 

pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.3 : Konstruksi Silinder Kerja Ganda 

Keterangan : 

1. Batang / rumah silinder 4. Batang piston 7. Piston 

2. Saluran masuk  5. Seal 

3. Saluran keluar  6. Bearing 

Biasanya tabung silinder terbuat dari tabung baja tanpa sambungan. 

Untuk  memperpanjang usia komponen seal permukaan dalam tabung silinder 
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dikerjakan dengan mesin yang presisi. Untuk aplikasi khusus tabung  silinder bisa 

dibuat dari aluminium, kuningan dan baja pada permukaan yang bergeser dilapisi 

chrom keras. Rancangan khusus dipasang pada  suatu area dimana tidak boleh 

terkena korosi. 

Penutup akhir tabung adalah bagian paling penting yang terbuat dari 

bahan cetak seperti aluminium besi tuang. Kedua penutup bisa diikatkan pada 

tabung silinder dengan batang pengikat yang mempunyai baut dan mur. Batang 

piston terbuat dari baja yang bertemperatur tinggi. Untuk menghindari korosi dan 

menjaga kelangsungan kerjanya, batang piston harus dilapisi chrom. Ring seal 

dipasang pada ujung tabung untuk  mencegah kebocoran udara. Bantalan 

penyangga gerakan batang piston  terbuat  dari PVC, atau perunggu. Di depan 

bantalan ada sebuah ring   pengikis yang berfungsi mencegah debu dan butiran 

kecil yang akan  masuk ke permukaan dalam silinder. Bahan seal pasak dengan 

alur ganda : 

1. Perbunan untuk - 20� C s/d + 80� C 

2. Viton untuk - 20� C s/d + 190� C 

3. Tevlon untuk - 80� C s/d + 200� C 

2.6.2.2 Prinsip Kerja 

Dengan memberikan udara bertekanan pada satu sisi permukaan piston 

(arah maju), sedangkan sisi yang lain (arah mundur) terbuka ke atmosfir, maka 

gaya diberikan pada sisi permukaan piston tersebut sehingga batang  piston akan 

terdorong keluar sampai mencapai posisi maksimum dan   berhenti. Gerakan 

silinder kembali masuk, diberikan oleh gaya pada sisi  permukaan batang piston 



33 

 

(arah mundur) dan sisi permukaan piston (arah maju) udaranya terbuka ke 

atmosfir. 

Keuntungan silinder kerja ganda dapat dibebani pada kedua arah gerakan 

batang pistonnya. Ini memungkinkan pemasangannya lebih fleksibel.  Gaya yang 

diberikan pada batang piston gerakan keluar lebih besar daripada gerakan masuk. 

Karena efektif permukaan piston dikurangi pada sisi batang piston oleh luas 

permukaan batang piston. 

Silinder aktif adalah dibawah kontrol suplai udara pada kedua arah 

gerakannya. Pada prinsipnya panjang langkah silinder dibatasi, walaupun faktor 

lengkungan dan bengkokan yang diterima batang piston harus  diperbolehkan. 

Seperti silinder kerja tunggal, pada silinder kerja ganda piston dipasang dengan 

seal jenis cincin O atau membran. 

2.6.2.3 Pemasangan Silinder 

Jenis  pemasangan  silinder  ditentukan  oleh  cara  cara  gerakan  silinder 

yang ditempatkan pada sebuah mesin atau peralatan. Silinder bisa dirancang 

dengan  jenis  pemasangan  permanen  jika  tidak  harus  diatur  setiap  saat. 

Alternatif  lain, silinder bisa  menggunakan  jenis  pemasangan  yang diatur, yang 

bisa diubah dengan menggunakan perlengkapan yang cocok pada prinsip 

konstruksi modul. Alasan ini adalah penyederhanaan yang penting sekali dalam 

penyimpanan, lebih khusus lagi dimana  silinder pneumatik dengan jumlah besar 

digunakan seperti  halnya  silinder  dasar dan bagian pemasangan dipilih secara 

bebas membutuhkan untuk disimpan. 
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Pemasangan silinder dan kopling batang piston harus digabungkan 

dengan hati-hati pada penerapan yang relevan, karena silinder harus dibebani 

hanya pada arah aksial. Secepat gaya dipindahkan ke sebuah mesin, secepat itu 

pula tekanan terjadi pada silinder. Jika sumbu salah gabung  dan tidak segaris 

dipasang, tekanan bantalan pada tabung silinder dan  batang  piston dapat 

diterima. Sebagai akibatnya adalah : 

a) Tekanan samping yang besar pada bantalan silinder memberikan indikasi 

bahwa pemakaian silinder meningkat. 

b) Tekanan samping pada batang piston akan mengikis bantalan 

c) Tekanan tidak seimbang pada seal piston dan batang piston. 

Tekanan samping ini sering mendahului faktor pengurangan perawatan 

silinder yang sudah direncanakan sebelumnya. Pemasangan bantalan silinder yang 

dapat diatur dalam tiga dimensi membuat kemungkinan untuk menghindari 

tekanan bantalan yang berlebihan pada silinder. Momen bengkok yang akan 

terjadi selanjutnya dibatasi oleh penggesekan yang bergeser  pada bantalan. Ini 

bertujuan bahwa silinder diutamakan bekerja hanya pada tekanan yang sudah 

direncanakan, sehingga bisa   mencapai secara maksimum perawatan yang sudah 

direncanakan. Gambar di bawah menunjukkan cara pemasangan silinder : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Cara pemasangan silinder 
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2.6.2.4 Kegunaan 

Silinder pneumatik telah dikembangkan pada arah berikut : 

a) Kebutuhan penyensoran tanpa sentuhan (menggunakan magnit pada piston 

untuk mengaktifkan katup batas /limit switch dengan magnit) 

b) Penghentian beban berat pada unit penjepitan dan penahan luar tiba- tiba. 

c) Silinder rodless digunakan dimana tempat terbatas. 

d) Alternatif pembuatan material seperti plastik 

e) Mantel pelindung terhadap pengaruh lingkungan yang merusak, misalnya sifat 

tahan asam 

f) Penambah kemampuan pembawa beban. 

g) Aplikasi robot dengan  gambaran  khusus  seperti  batang  piston  tanpa 

putaran, batang piston berlubang untuk mulut pengisap. 

2.6.3 Karakteristik Silinder 

Karakteristik penampilan silinder dapat ditentukan secara teori atau 

dengan data-data dari pabriknya. Kedua metode ini dapat dilaksanakan, tetapi 

biasanya untuk pelaksanaan dan penggunaan tertentu, data-data dari pabriknya 

adalah lebih menyakinkan. 

2.6.3.1 Gaya Piston 

Gaya piston yang dihasilkan oleh silinder bergantung pada tekanan 

udara, diameter silinder dan tahanan gesekan dari komponen perapat. Gaya piston 

secara teoritis dihitung menurut rumus berikut : 
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Untuk silinder kerja tunggal : 

 

Untuk silinder kerja ganda : 

 

• langkah maju 

 

•  langkah mundur 

Keterangan : 

F = Gaya piston ( N )       p = Tekanan kerja ( Pa )  

D = Diameter piston ( m )  f = Gaya pegas ( N )  

d = Diameter batang piston ( m )  

A= Luas penampang piston yang dipakai  (m2) 

Pada silinder kerja tunggal, gaya piston silinder kembali lebih kecil 

daripada gaya piston silinder maju karena pada saat kembali digerakkan oleh 

pegas . Sedangkan pada silinder kerja ganda, gaya piston silinder kembali lebih 

kecil daripada silinder maju karena adanya diameter batang piston akan 

mengurangi luas penampang piston. Sekitar 3 - 10 % adalah tahanan gesekan. 

Berikut ini adalah gaya piston silinder dari berbagai ukuran pada tekanan 1 – 10 

bar. 
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Tabel 2..2 : Gaya piston silinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silinder pneumatik tahan terhadap beban lebih. Silinder pneumatik dapat 

dibebani lebih besar dari kapasitasnya. Beban yang tinggi menyebabkan silinder 

diam. 

 

2.6.3.2 Kebutuhan Udara 

Untuk menyiapkan udara dan untuk mengetahui biaya pengadaan energi, 

terlebih dahulu harus diketahui konsumsi udara pada sistem. Pada tekanan kerja, 

diameter piston dan langkah tertentu, konsumsi udara dihitung sebagai berikut : 
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Untuk mempermudah dan mempercepat dalam menentukan kebutuhan 

udara, tabel di bawah ini menunjukkan kebutuhan udara persentimeter langkah 

piston untuk berbagai macam tekanan dan diameter piston silinder. 

Tabel 2..3 : Kebutuhan udara silinder pneumatik persentimeter langkah 

dengan fungsi tekanan kerja dan diameter piston 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan udara dihitung dengan satuan liter/menit (l/min) sesuai 

dengan standar kapasitas kompresor. Kebutuhan udara silinder sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

Q = kebutuhan udara silinder ( l/min ) 

q = kebutuhan udara persentimeter langkah piston 

s = panjang langkah piston ( cm ) 

n = jumlah siklus kerja per menit 
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2.6.4 Katup Kontrol Arah ( KKA ) 

Katup kontrol arah adalah bagian yang mempengaruhi jalannya aliran 

udara. Aliran udara akan lewat, terblokir atau membuang ke atmosfir tergantung 

dari lubang dan jalan aliran KKA tersebut. KKA digambarkan dengan jumlah 

lubang dan jumlah kotak. Lubang-lubang menunjukkan saluran - saluran udara 

dan jumlah kotak menunjukkan jumlah posisi. 

2.6.4.1 Simbol 

Cara membaca simbol katup pneumatik sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol-simbol katup kontrol arah sebagai berikut : 
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2.6.4.2 Metode Pengaktifan 

Metode pengaktifan KKA bergantung pada tugas yang diperlukan. Jenis 

pengaktifan bervariasi, seperti secara mekanis, pneumatis, elektris dan kombinasi 

dari semuanya. Simbol metode pengaktifan diuraikan dalam standar DIN 1219 

berikut ini : 
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2.6.4.3 Konfigurasi dan Konstruksi  

Perencanaan dikategorikan sebagai berikut :  

2.6.4.3.1 Katup Duduk  

Dengan katup duduk aliran terbuka dan tertutup dengan menggunakan 

bola, piringan dan kerucut. Kedudukan katup biasanya ditutupi dengan 

menggunakan penutup elastis. Kedudukan katup mempunyai sedikit bagian yang 

aktif dan karena itu ia mempunyai kelangsungan hidup yang lama. Katup ini 

sangat peka sekali dan tidak tahan terhadap kotoran. Bagaimanapun juga gaya 

aktuasinya relatif lebih besar seperti untuk menahan gaya pegas pengembali yang 

ada di dalam dan tekanan udara. 

 



42 

 

2.6.4.3.2 Katup Geser  

Pada katup geser masing-masing sambungan dihubungkan bersama atau 

ditutup oleh kumparan geser, kumparan geser yang rata dan katup dengan 

piringan geser. 

2.6.4.4 Jenis Katup KKA 

2.6.4.4.1 Katup 3/2 

Katup 3/2 adalah katup yang membangkitkan sinyal dengan sifat bahwa 

sebuah sinyal keluaran dapat dibangkitkan juga dapat dibatalkan/diputuskan. 

Katup 3/2 mempunyai 3 lubang dan 2 posisi. Ada 2 konstruksi sambungan 

keluaran : 

a) Posisi normal tertutup (N/C) artinya katup belum diaktifkan, pada lubang 

keluaran tidak ada aliran udara bertekanan yang keluar. 

b) Posisi normal terbuka (N/O) artinya katup belum diaktifkan, pada lubang 

keluaran sudah ada aliran udara bertekanan yang keluar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Katup Aktif dan Katup tidak aktif 

Hubungan posisi awal katup adalah lubang keluaran sinyal 2(A) 

terhubung dengan lubang pembuangan 3(R). Gaya pegas mengembalikan sebuah 
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bola pada kedudukan katup sehingga mencegah udara bertekanan mengalir dari 

lubang 1(P) ke lubang keluaran 2(A). Dengan tertekannya tuas penekan katup 

menyebabkan bola duduk menerima gaya dan lepas dari kedudukannya. Dalam 

melakukan ini gaya tekan harus dapat melawan gaya pegas pengembali dan 

akhirnya udara bertekanan harus mengalir. Suplai udara bertekanan ke posisi 

keluaran katup dan sinyal dikeluarkan. Sekali tuas penekan dilepas lubang 1(P) 

tertutup dan lubang keluaran 2(A) terhubung ke lubang pembuangan 3(R) melalui 

tuas penekan sehingga sinyal dipindahkan. 

Dalam hal ini katup dioperasikan secara manual atau mekanik. Untuk 

menggerakkan tuas katup sebagai tambahan pengaktifan bisa dipasang langsung 

pada kepala katup seperti tombol tekan, rol dan sebagainya. Gaya yang 

dibutuhkan untuk mengaktifkan tuas tergantung pada tekanan suplai gaya pegas 

pengembali dan kerugian gesekan dalam katup. Ukuran katup dan luas permukaan 

kedudukan katup harus lebih kecil untuk mendapatkan batasan gaya aktifnya yang 

kecil pula. Konstruksi katup bola duduk sangat sederhana dan oleh karena itu 

harganya relatif murah. Yang membedakan adalah ukuran yang sederhana dan 

praktis. 

2.6.4.4.2 Katup 4/2 

Katup 4/2 mempunyai 4 lubang dan 2 posisi kontak. Sebuah katup 4/2 

dengan kedudukan piringan adalah sama konstruksi dengan kombinasi gabungan 

dua katup 3/2 : satu katup N/C dan satu katup N/O. Konstruksi katup 4/2 dengan 

posisi awal ( tidak tertekan ) seperti pada gambar di bawah : 
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Gambar 2.6 : Katup 4/2 dalam keadaan tidak aktif  

Jika dua tuas diaktifkan secara bersamaan, saluran 1(P) ke 2(B) dan 4(A) 

ke 3(R) ditutup oleh gerakan pertama. Dengan menekan tuas katup selanjutnya 

piringan melawan gaya pegas pengembali , aliran antara saluran 1(P) ke 4(A) dan 

2(B) ke 3(R) terbuka. Tuas katup bisa dioperasikan dengan menambah pada 

bagian puncak tuas dengan lengan rol atau tombol tekan. Katup 4/2 dudukan 

piringan, tertekan diperlihatkan seperti pada gambar di bawah : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 : Katup 4/2 dalam keadaan aktif  

2.6.4.4.3 Katup 4/3 

Katup 4/3 mempunyai 4 lubang dan 3 posisi kontak. Contoh katup ini 

adalah katup geser pelat dengan pengaktifan tangan. Konstruksi katup 

diperlihatkan seperti pada gambar di bawah : 
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Gambar 2.8 : Katup 4/3 

Pada saat posisi normal ( pegangan di tengah ), semua lubang terblokir. 

Pada saat aktif, kanal-kanal sirkulasi akan saling berhubungan dengan berputarnya 

dua piringan. Jika pegangan diputar ke kanan, aliran dari 1(P) ke 4(A) dan 2(B) ke 

3(R) terbuka. Sedangkan jika pegangan diputar ke kiri, aliran dari 1(P) ke 2(B) 

dan 4(A) ke 3(R) terbuka. 

 

2.6.4.4.4 Katup 5/2 

Katup 5/2 mempunyai 5 lubang dan 2 posisi kontak. Katup ini dipakai 

sebagai elemen kontrol akhir untuk menggerakkan silinder.Katup geser 

memanjang adalah contoh katup 5/2. Sebagai elemen kontrol, katup ini memiliki 

sebuah piston kontrol yang dengan gerakan horisontalnya menghubungkan atau 

memisahkan saluran yang sesuai. Tenaga pengoperasiannya adalah kecil sebab 

tidak ada tekanan udara atau tekanan pegas yang harus diatasi ( prinsip dudukan 

bola atau dudukan piring ). 

Pada katup geser memanjang semua cara pengaktifan manual, mekanis, 

elektris atau pneumatis adalah mungkin. Juga untuk pengembalian katup ke posisi 
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awal, dapat digunakan cara-cara pengaktifan ini.Jalan pengaktifan jauh lebih 

panjang dari pada katup duduk. Dalam memasang katup geser, perapatan menjadi 

masalah. Perapatan yang sudah dikenal dalam hidrolik : “Logam pada logam“ 

memerlukan pengepasan piston geser secara tepat ke dalam rumahnya. 

Pada katup pneumatik, jarak antara dudukan dan rumahnya tidak boleh 

lebih dari 0,002 - 0,004 mm, kalau tidak kerugian kebocoran akan menjadi lebih 

besar. Untuk menghemat biaya pemasangan yang mahal, dudukan sering memakai 

seal jenis O. Untuk menjaga kerusakan seal, lubang sambungan bias ditempatkan 

di sekitar keliling rumah dudukan. Contoh katup 5/2 , prinsip geser mendatar 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 : Katup 5/2, prinsip geser mendatar 

Metode lain dari seal adalah menggunakan sebuah dudukan piring 

penutup dengan gerakan memutus-menghubung relatif kecil. Dudukan piringan 

seal menyambung saluran masukan 1(P) ke saluran keluaran 2(B) atau 4(A). Seal 

kedua pada kumparan piston menghubungkan saluran pembuangan ke lubang 

pembuangan. Ada tombol manual yang menumpang pada setiap akhir dari 

pengoperasian katup secara manual. Katup 5/2 dengan pilot udara ganda 

mempunyai sifat memori kontrol. Posisi pensakelaran terakhir dipertahankan 
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sampai posisi pensakelaran baru diawali oleh sinyal pilot pada sisi yang 

berlawanan dari sinyal terakhir. Posisi yang baru ini disimpan sampai sinyal yang 

lain diberikan. Konstruksi katup 5/2 dudukan piringan seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

    Gambar 2.10 : Katup 5/2, dudukan piringan 

 

 

2.6.5 Katup Satu Arah 

Katup satu arah adalah bagian yang menutup aliran ke satu arah dan 

melewatkannya ke arah yang berlawanan. Tekanan pada sisi aliran 

membebanibagian yang menutup dan dengan demikian meningkatkan daya 

perapatan katup. Ada banyak variasi dalam ukuran dan konstruksi dikembangkan 

dari katup satu arah. Disamping itu katup satu arah dengan fungsi elemen yang 

lain membentuk elemen yang terpadu, seperti katup kontrol aliran satu arah, katup 

buangan cepat, katup fungsi “DAN”, katup fungsi “ATAU”. 

2.6.5.1 Katup Cek ( Check Valves ) 

Katup satu arah dapat menutup aliran secara sempurna pada satu arah. 

Pada arah yang berlawanan, udara mengalir bebas dengan kerugian tekanan 

seminimal mungkin. Pemblokiran ke satu arah dapat dilakukan dengan konis 

(cones ), bola, pelat atau membran.  
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    Gambar 2.11 : Katup cek 

2.6.5.2 Katup Dua Tekanan / Katup Fungsi “ DAN “ (Two Pressure Valves ) 

Elemen-elemen pada 3 saluran penghubung yang mempunyai sifat satu 

arah dapat dipasang sebagai elemen penghubung sesuai arah aliran udara. Dua 

katup yang ditandai sebagai elemen penghubung mempunyai karakteristik logika 

yang ditentukan melalui dua sinyal masukan dan satu keluaran. Salah satu katup 

yang membutuhkan dua sinyal masukan untuk menghasilkan sinyal keluaran 

adalah katup dua tekanan (Two Pressure Valves) atau katup fungsi “DAN”. 

 

 

 

 

Gb 2.12a    Gb 2.12b 

Gambar 2.12a : Katup fungsi DAN dengan input pada y 

Gambar 2.12b : Katup fungsi DAN dengan input pada x dan y 

Udara bertekanan hanya mengalir jika ke dua lubang masukan diberi 

sinyal. Satu sinyal masukan memblokir aliran. Jika sinyal diberikan ke dua sisi 

masukan ( X dan Y ), sinyal akan lewat ke luar. Jika sinyal masukan berbeda 

tekanannya, maka sinyal dengan tekanan yang lebih besar memblokir katup dan 

sinyal dengan tekanan yang lebih kecil yang mengalir ke luar sebagaisinyal 
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keluaran. Katup dua tekanan pada umumnya digunakan untuk control pengunci, 

kontrol pengaman, fungsi cek dan fungsi logika. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 : Rangkaian katup fungsi DAN 

2.6.5.3 2.3 Katup Ganti / Katup Fungsi “ATAU” ( Shuttle Valve ) 

Katup ini mempunyai dua masukan dan satu keluaran. Jika udara 

dialirkan melalui lubang pertama (Y), maka kedudukan seal katup menutup 

lubang masukan yang lain sehingga sinyal dilewatkan ke lubang keluaran (A). 

Ketika arah aliran udara dibalik (dari A ke Y), silinder atau katup terhubung ke 

pembuangan. Kedudukan seal tetap pada posisi sebelumnya karena kondisi 

tekanan. 

 

 

 

 

 

Gb 2.14a      Gb 2.14b 

Gambar 2.14a : Katup fungsi ATAU dengan input pada y 
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Gambar 2.14b : Katup fungsi ATAU dengan input pada x dan y 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Rangkaian katup fungsi ATAU 

2.7 Bangunan Teori 

Penyampaian materi mata pelajaran pneumatik dengan metode ceramah 

dan latihan soal sudah sering dilakukan oleh guru. Siswa menjadi cepat bosan, 

kurang aktif dan kurang menumbuhkan kreativitas dalam menyerap materi, 

walaupun dengan banyak latihan soal lebih efektif untuk menyelesaikan berbagai 

variasi bentuk soal. Pada masa sekarang ini, hal terpenting dalam pembelajaran 

pneumatik adalah bagaimana menciptakan suatu proses pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa sehingga siswa menyukai mata pelajaran pneumatik, 

karena jika siswa sudah suka maka siswa akan lebih mudah dalam menyerap 

materi pneumatik itu sendiri. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk 

menciptakan suasana yang berbeda adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran dan perubahan metode dalam proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang bisa digunakan adalah metode jigsaw. 

Metode ini memungkinkan siswa menjadi lebih aktif serta dapat meningkatkan 

rasa percaya diri siswa. Sedangkan media yang dapat dipakai adalah dengan 
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menggunakan E-Book, Media ini digunakan sebagai salah satu alternatif agar 

siswa tidak cepat bosan dan siswa menjadi lebih mandiri.  

Metode jigsaw yang digabungkan dengan media E-Book diharapkan 

mampu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Jika 

ketiga aspek tersebut meningkat, maka prestasi belajar siswa pun akan meningkat. 

Hal ini seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Qirom, 

2009 dan wulandari, 2005. dalam penelitiannya, aspek-aspek pembelajaran siswa, 

dalam hal ini adalah aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan metode jigsaw dan digabungkan dengan media 

pembelajaran yang tidak monoton. Perhatikan bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Menggunakan 
Metode Ceramah Dan Latihan 

Soal 

Siswa cepat bosan, kurang aktif 
dan kreatifitas kurang tumbuh 

dalam menyerap materi 

Pembelajaran pneumatik dengan 
menggunakan metode jigsaw dan 

media E-Book 

PRESTASI BELAJAR SISWA MENINGKAT 

Aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik siswa meningkat 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

masalah penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

“ Adanya peningkatan hasil belajar pada mata kompetensi Pneumatik melalui E-

Book dengan teori pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas XI SMK 

N 2 KENDAL”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMKN 2 Kendal Kelas XI Program 

Keahlian Teknik Otomasi Industri Tahun Pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 36 

siswa. 

3.2 Faktor Yang Diamati 

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar (aspek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik) yang diperoleh siswa pada setiap 

siklus. Dalam aspek kognitif (Sugandi, 2004:24), yang diamati adalah 

kemampuan siswa dalam memahami suatu informasi. Dalam hal ini adalah 

pemahaman terhadap konsep dasar pneumatik. Sympson dan Harrow (dalam 

Sugandi, 2004:27) membagi aspek psikomotorik kedalam 5 kategori yaitu 

peniruan, manipulasi, ketepatan gerakan, artikulasi dan naturalisasi. Dalam 

penelitian ini aspek psikomotorik meliputi mempersiapkan perangkat 

pembelajaran, keterampilan menggunakan media, kerja sama kelompok, keaktifan 

dalam kelas, kebersihan tempat pembelajaran. Adapun dalam aspek afektif 

menurut Krathwohl (Sugandi, 2004:25), yang diamati meliputi aspek tanggung 

jawab, kejujuran, memperhatikan pelajaran, kedisiplinan, dan menghargai 

pendapat orang lain. 
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3.3 Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan PTK (Penelitian Tindakan 

Kelas). Rancangan penelitian ini terdiri atas tahap perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting) seperti 

digambarkan dalam gambar 3.1 berikut ini. 

PERENCANAAN 

 

REFLEKSI            SIKLUS I        PELAKSANAAN 

 

PENGAMATAN 

 

PERENCANAAN 

 

REFLEKSI            SIKLUS II        PELAKSANAAN 

 

PENGAMATAN 

Gambar 3.1 . Alur Penelitian Tindakan Kelas 

                         (Arikunto,  2006: 97) 

Proses pembelajaran akan direncanakan sebanyak 2 siklus, dimana tiap 

siklus dilakukan dalam 1 pertemuan. Hal ini dikarenakan sistem pembelajaran di 

SMKN 2 Kendal menggunakan sistem blok, sehingga memungkinkan tiap siklus 

dilakukan dalam 1X pertemuan. Rincian tiap siklus yaitu : 
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Siklus I meliputi : 

3.3.1 Rencana Tindakan pada Siklus I 

Kegiatan persiapan pelaksanaan penelitian, yaitu penyusunan rencana 

penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah 

dilakukan. Disamping itu, dimaksudkan juga untuk mempermudah langkah-

langkah yang akan ditempuh selama melaksanakan penelitian. Adapun persiapan 

penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Melaksanakan observasi awal untuk memperoleh data nilai akademik siswa 

dalam penelitian ini. 

b. Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) siklus I dan II. 

c. Membuat E-Book Pneumatik. 

d. Membuat instrumen penelitian meliputi : 

1) soal tes 

2) kunci jawab soal tes 

3) lembar jawab siswa 

4) lembar observasi ranah afektif 

5) lembar observasi ranah psikomotorik 

e. Persiapan media yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti komputer 

yang akan digunakan dalam penelitian 

f. Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok 

ahli. Proses pembentukannya adalah : 
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1) Berdasarkan data nilai akademik sebelumnya, siswa dalam kelas penelitian 

dikelompokkan menjadi kelompok siswa dengan akademik tinggi, 

menengah dan rendah. 

2) Setelah itu, dibentuklah kelompok belajar asal dimana setiap kelompok 

terdiri dari 7 atau 8 siswa yang tingkat akademiknya heterogen (tinggi, 

menengah dan rendah ). 

3) Setiap kelompok diberikan satu paket komputer yang sudah diisi dengan 

E-Book dan software Adobe Reader sebagai media pembelajaran 

pneumatik untuk dipelajari dan didiskusikan siswa. 

3.3.2 Tindakan 

Dalam tahap ini dilakukan tindakan sesuai rencana yang telah ditetapkan 

yaitu: 

3.3.2.1 Tahap Pendahuluan 

1) Review, apersepsi, motivasi 

2) Menjelaskan pada siswa tentang model pembelajaran yang dipakai dan 

menjelaskan manfaatnya. 

3) Guru menyampaikan informasi bahwa yang akan dibahas meliputi pengertian 

pneumatik, macam-macam silinder. 

4) Pembentukan kelompok 

5) Setiap kelompok terdiri dari 7-8 siswa dengan kemampuan yang heterogen. 

6) Pembagian E-Book kemudian pembagian materi / soal pada setiap anggota 

kelompok 
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3.3.2.2 Tahap Penguasaan 

1) Siswa dengan materi/soal sama bergabung dalam kelompok ahli dan berusaha 

menguasai materi sesuai dengan E-Book yang diterima. 

2) Guru memberikan bantuan seperlunya. 

3.3.2.3 Tahap Penularan 

1) Siswa kembali ke kelompok asalnya. 

2) Tiap siswa dalam kelompok asal saling menularkan dan menerima materi dari 

siswa lain. 

3) Terjadi diskusi antar siswa dalam kelompok asal. 

4) Dari diskusi, siswa dapat menyimpulkan materi yang dibahas. 

5) Peserta didik mengerjakan soal secara individual. 

3.3.2.4 Penutup 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi. 

3.3.3 Pengamatan (Observation) 

Dalam pengamatan atau observasi, peneliti mengambil data dari 

mengamati dan mencatat kegiatan yang dilakukan siswa selama penelitian 

berlangsung sesuai dengan lembar observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

3.3.4 Refleksi 

Pada tahap refleksi, peneliti bersama kolaborator melihat hasil 

perencanaan, tindakan dan pengamatan. Atas dasar pengamatan pembelajaran 

dalam penelitian, akan dikaji secara kritis peningkatan hasil belajar siswa dan 

mencari solusi untuk memecahkan masalah atau kelemahan yang timbul. Masalah 
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atau kelemahan yang timbul dalam siklus ini menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan dalam siklus berikutnya.  

Siklus II meliputi: 

3.3.1 Perencanaan Ulang 

Perencanaan ulang disusun berdasarkan kesimpulan dan perbaikan-

perbaikan pada siklus I. 

a. Guru menentukan materi pokok yang akan diajarkan. 

b. Membuat RPP dengan materi karakteristik silinder dan macam-macam katup 

pneumatik. 

c. Menyiapkan lembar observasi. 

d. Membuat soal tes. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan  

Dalam tahap ini dilakukan tindakan sesuai rencana ulang yang telah 

ditetapkan yaitu :  

3.3.2.1 Tahap pendahuluan 

1) Review, apersepsi, motivasi 

2) Guru menyampaikan informasi bahwa yang akan dibahas adalah karakteristik 

silinder dan macam-macam katup. 

3) Sebagai treatmen, guru menjelaskan sedikit pengetahuan tentang materi 

karakteristik silinder dan macam-macam katup 

4) Pembentukan kelompok. 

5) Setiap kelompok terdiri dari 7-8 siswa dengan kemampuan yang heterogen. 

6) Pembagian materi/soal pada setiap anggota kelompok. 
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3.3.2.2 Tahap Penguasaan 

1) Siswa dengan materi/soal sama bergabung dalam kelompok ahli dan berusaha 

menguasai materi sesuai dengan soal yang diterima. 

2) Guru memberikan bantuan seperlunya. 

3.3.2.3 Tahap Penularan 

1) Siswa kembali ke kelompok asalnya. 

2) Tiap siswa dalam kelompok asal saling menularkan dan menerima materi dari 

siswa lain. 

3) Terjadi diskusi antar siswa dalam kelompok asal. 

4) Dari diskusi, siswa dapat menyimpulkan materi yang dibahas. 

5) Peserta didik mengerjakan soal secara individual. 

3.3.2.4 Penutup 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi. 

3.3.3 Observasi  

Kegiatan observasi dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasi 

yang diisi oleh peneliti secara langsung pada saat pembelajaran. 

3.3.4 Refleksi  

Hasil yang didapat dari tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis pada 

tahap refleksi ini. Hasil analisis dari tahap ini digunakan untuk mengambil 

kesimpulan mengenai hasil belajar siswa terhadap pembelajaran dengan 

cooperatif learning tipe Jigsaw. Diharapkan siklus II merupakan pemantapan dari 

siklus sebelumnya. 
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3.4 Setting Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 19-22 mei 2009. Penelitian ini 

dibagi menjadi 2 siklus, yaitu : 

3.4.1 Siklus 1 

Siklus ini akan dilaksanakan pada tanggal 19  mei 2009 

3.4.2 Siklus 2 

Siklus ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 mei 2009 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti akan memakai 3 teknik pengumpulan data, 

yaitu : 

3.5.1 Dokumentasi  

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh nama-nama peserta didik 

yang termasuk sampel dalam penelitian ini. 

3.5.2 Observasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan selama 

penelitian ini, yaitu dengan cara tanya-jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan jalannya penelitian ini. 

3.5.3 Tes 

Metode ini digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik 

setelah proses pembelajaran dilaksanakan.  
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3.6 Metode Analisis Data 

Data masukan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sehingga analisis 

data yang dilakukan juga berupa analisis kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh 

dari observasi tentang aktifitas siswa yang berkaitan dengan interaksi kelas dan 

analisis kuantitatif digunakan untuk melihat seberapa besar interaksi kelas yang 

terjadi pada masing-masing siklus. Data kuantitatif yang lain diperoleh melalui tes 

dan analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui pemahaman konsep siswa 

sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. 

3.6.1 Analisis Lembar Observasi 

Analisis lembar observasi digunakan untuk menilai peningkatan 

psikomotorik siswa dan peningkatan afektif siswa. Kemudian dianalisis 

menggunakan analisis prosentase. Untuk analisis prosentase digunakan rumus 

distribusi prosentase (Arikunto, 2007:236) sebagai berikut :  

%100×=
∑
∑

maksimalskor
perolehanskor

Nilai  

3.6.2 Analisis Tes Hasil Belajar  

Analisis tes hasil belajar siswa bertujuan untuk mengetahui tingkat 

ketuntasan belajar siswa yang diperoleh dari tiap siklus. Penguasaan materi 

pelajaran dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa untuk setiap siklus. Untuk 

mendapatkan nilai hasil belajar siswa digunakan rumus : 

 

 

 

100×=
∑

∑
maksimalskor

diperolehyangskor
Nilai
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3.6.3 Merekapitulasi semua hasil perhitungan data pada siklus I dan II.  

Nilai rerata dihitung dengan rumus (Arikunto, 2007:264) :  

∑
∑=−

siswa
siswasemuanilai

siswanilairataRata  

3.6.4 Untuk menentukan ketuntasan hasil belajar kognitif secara klasikal: 

%100
70

×
≥

=
∑

∑
tesikutyangsiswa
nilaimendapatyangsiswa

belajarKetuntasan  

3.6.5 Untuk menentukan ketuntasan hasil belajar afektif maupun psikomotorik 

secara klasikal: 

 %100
75

×
≥

=
∑

∑
tesikutyangsiswa
nilaimendapatyangsiswa

belajarKetuntasan  

3.7 Indikator Keberhasilan 

Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seorang peserta didik dianggap 

tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi atau 

mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran. 

Sedangkan keberhasilan kelas dilihat dari jumlah peserta didik yang mampu 

menyelesaikan atau mencapai minimal 65%, sekurang-kurangnya 85% dari 

jumlah peserta didik yang ada dikelas tersebut (E. Mulyasa, 2007:254).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan akhirnya didapatkan data-data penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam 2 siklus. Siklus I dilaksanakan 

dalam 1 kali pertemuan yaitu pada hari Selasa, 19 Mei 2009. Sedangkan siklus II 

dilaksanakan pada hari jumat, 22 Mei 2009 dengan masing-masing pertemuan 2 x 

40 menit. 

4.1.1 Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Hasil belajar kognitif siswa diperoleh dengan memberi evaluasi berupa tes 

pada siklus I dan siklus II. Setelah dilakukan analisis, data hasil belajar kognitif 

siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Belajar Kognitif Siswa 

No Hasil Belajar Kognitif Siklus I Siklus II 
1 Nilai Tertinggi 80 92 
2 Nilai Terendah 64 68 
3 Nilai Rata-rata 73,2 82,6 
4 Ketuntasan Klasikal (%) 72,2 97,2 

 

Dari tabel 4.1 data tentang hasil belajar kognitif siswa dapat disajikan 

dalam bentuk grafik sebagai berikut:  
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    Gambar 4.1 Grafik Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Keterangan : 

A = Nilai tertinggi 

B = Nilai terendah 

C = Rata- rata 

D = Ketuntasan 

 
Berdasarkan data hasil belajar kognitif pada tabel 4.1 pada siklus I 

menunjukkan nilai tertinggi adalah 80 dan nilai terendah 64 dengan rata rata 73,2. 

Ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 72,2 %. Secara klasikal ketuntasan 

belajar belum mencapai 85%, menurut Mulyasa ketuntasan belajar secara klasikal 

> 85 %. Sehingga penelitian tindakan kelas pada siklus I belum dikatakan 

berhasil. 

Berdasarkan data hasil belajar kognitif pada tabel 4.1, pada siklus II 

menunjukkan nilai tertinggi adalah 92 dan nilai terendah 68 dengan rata rata 82,6. 

Ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 97,2%. Secara klasikal ketuntasan 

belajar sudah  mencapai 85%, sehingga penelitian tindakan kelas pada siklus II 

sudah dikatakan berhasil. 
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4.1.2 Hasil Belajar Afektif Siswa 

Hasil belajar aspek afektif diperoleh dari penskoran siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan oleh observer yang mengamati 

sikap siswa selama pembelajaran. Kriteria aspek afektif yang diamati terdapat di 

lampiran, deskripsi data hasil penelitian aspek afektif siswa juga dapat di lihat 

pada lampiran. hasil penelitian aspek afektif siswa dari siklus 1 sampai dengan 

siklus II dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Afektif Siswa 

No Hasil Belajar Afektif Siklus I Siklus II 
1 Nilai Tertinggi 92 96 
2 Nilai Terendah 60 68 
3 Nilai Rata-rata 76,1 83,2 
4 Ketuntasan Klasikal (%) 75 92 

 
Dari tabel 4.2 data tentang hasil belajar afektif siswa dapat disajikan dalam 

bentuk grafik sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Hasil Belajar Afektif Siswa 

Keterangan : 

A = Nilai tertinggi C = Rata- rata 

B = Nilai terendah D = Ketuntasan 
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4.1.3 Hasil Belajar Psikomotorik Siswa 

Hasil belajar psikomotorik siswa pada siklus I dan siklus II dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Belajar Psikomotorik Siswa 

No Hasil Belajar Afektif Siklus I Siklus II 
1 Nilai Tertinggi 90 95 
2 Nilai Terendah 55 70 
3 Nilai Rata-rata 74,58 85,41 
4 Ketuntasan Klasikal (%) 61 97 

 

Dari tabel 4.3 data tentang hasil belajar psikomotorik siswa dapat disajikan 

dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3 Grafik Hasil Belajar Psikomotorik Siswa 

Keterangan : 

A = Nilai tertinggi 

B = Nilai terendah 

C = Rata- rata 

D = Ketuntasan 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Siklus I  

4.2.1.1 Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini di lakukan kegiatan identifikasi masalah dan analisis 

penyebab timbulnya masalah pada proses pembelajaran sebelum tindakan kelas di 

lakukan. Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis penyebab timbulnya 

masalah pada proses pembelajaran sebelum tindakan kelas di lakukan, maka di 

ambil tindakan pemecahan masalah yang di pandang tepat, yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran melalui e-book dengan menggunakan metode 

cooperative learning tipe jigsaw. Langkah yang di ambil selanjutnya adalah 

membuat skenario pembelajaran dan mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang lain meliputi lembar observasi dan Lembar Penilaian Siswa. 

4.2.1.2 Pelaksanaan tindakan (acting) 

Pelaksanaan pada siklus 1 mengacu pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah di siapkan. Siklus 1 ini berlangsung hanya dalam 1 kali 

pertemuan. Sebelum melakukan pembelajaran, guru mengkondisikan siswa 

dengan suatu kondisi dimana siswa siap menerima materi yang akan di 

sampaikan. Guru mengawali pertemuan dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian 

guru tak lupa juga memberikan motivasi yang kuat serta memberikan kesan yang 

menarik terhadap materi yang akan diberikan. Pada keadaan ini, peran guru adalah 

memotivasi siswa dengan cara menciptakan kondisi kelas yang dapat mendukung 

siswa untuk dapat melakukan kegiatan belajar baik dalam kegiatan kelompok 

ataupun individu. 
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Setelah itu, guru memberi pendahuluan tentang materi dasar-dasar 

pneumatik dan macam-macam silinder dengan cara memberikan pertanyaan 

pertanyaan atau penjelasan yang berhubungan dengan kehidupan sehari hari. 

Kegiatan ini akan membuat siswa memiliki gambaran mengenai materi yang akan 

dipelajari.  

Kemudian, guru membagi siswa kedalam kelompok asal yang berjumlah 

7-8 siswa. Siswa dibagi dalam kelompok yang heterogen bedasarkan nilai mid 

semester pada mata pelajaran menggambar komponen pnematik. Setelah dibagi 

kedalam kelompok asal, guru memberikan media komputer yang didalamnya 

terdapat e-book pneumatik sebagai materi pembelajaran. Kemudian guru 

membimbing dan mengarahkan tiap-tiap kelompok untuk membagi tugas pada 

masing-masing anggota kelompok.  

Masing-masing anggota kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama 

berkumpul dan membentuk kelompok yang baru yang disebut kelompok ahli. Dan 

setelah berada dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan tugasnya dan saling 

memberikan bimbingan. 

Setelah selesai belajar dalam kelompok ahli, siswa kembali kedalam 

kelompok asal masing-masing. Kemudian setiap anggota kelompok saling 

menularkan, bertanya, menjelaskan, dan menggali informasi dan pengetahuan 

tentang materi yang didiskusikan dalam kelompok ahli yang kemudian 

menyatukan semua pengetahuan yang diperoleh menjadi satu kesatuan yang baru. 

Pada akhir siklus diadakan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar 

penguasaan  materi yang telah di capai oleh siswa. 
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Kendala di awal pembelajaran ini adalah kesulitan guru dalam 

mengoptimalkan interaksi baik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan 

siswa lainnya dan pada siklus ini siswa masih terlihat kaku. Rasa keingintahuan 

dan ketertarikan siswa belum nampak, dan siswa belum aktif bertanya ataupun 

menjawab. 

4.2.1.3 Pengamatan (observing) 

Berdasarkan jalannya proses pembelajaran dan pengamatan yang di 

laksanakan pada siklus I, ditemukan hal-hal sebagai berikut : 

1) Saat mendengarkan materi, siswa masih terlihat kurang tertarik dan kurang 

percaya diri untuk bertanya apabila ada yang masih  kurang jelas 

2) Pada saat berada dalam kelompok ahli, ada sebagian siswa yang terlihat santai 

dan malas untuk mempelajari materi yang ada didalam e-book. Hal ini bisa 

dilihat dari prosentase tanggung jawab yang  masih cukup rendah, yakni 66% 

pada siklus 1. 

3) Interaksi antara guru dan siswa serta antar sesama siswa masih sangat kurang, 

hal ini bisa dilihat dari sebagian kelompok yang masih malu dan kurang bisa 

menjawab pertanyaan yang diberikan. 

4) Tingkat kejujuran siswa pada proses pembelajaran di siklus ini dirasa masih 

cukup rendah. Bisa dilihat pada saat mengerjakan soal-soal latihan disiklus 1 

ini, banyak siswa yang  masih mencontek. Selain itu, pada saat melakukan 

diskusi pada kelompok asal, sebagian siswa masih terlihat kurang serius. Oleh 

karena itu, pada siklus ini tingkat kejujuran siswa hanya memeroleh 71%. 
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4.2.1.4 Refleksi  

Setelah melakukan pengamatan terhadap tindakan pembelajaran di dalam 

kelas, selanjutnya di adakan refleksi terhadap segala kegiatan yang telah 

dilakukan. Pada kegiatan siklus I diperoleh refleksi sebagai berikut : 

1) Perlu meningkatkan motivasi bagi siswa agar mereka lebih aktif dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode jigsaw ini. 

2) perlu memberi penguatan kepada siswa yang bertanya dan yang berani maju 

ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan sekaligus presentasi, hal ini 

dilkukan agar siswa menjadi lebih percaya diri. 

3) Perlu penekanan lebih mengenai hal pembagian tugas dalam kelompok agar 

siswa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. 

4) Perlu adanya persiapan dan perencanaan yang lebih matang mengenai 

kegiatan, media, dan sarana lain yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran 

selanjutnya. 

4.2.2 Siklus 2 

4.2.2.1 Perencanaan (planning) 

Perencanaan  siklus II ini berdasarkan refeksi dari siklus 1, hal ini di 

lakukan karena siklus I dianggap gagal atau kurang bisa mencapai tujuan indikator 

keberhasilan. Pada siklus II ini, materi yang akan di sampaikan adalah mengenai 

karakteristik silinder dan macam-macam katup pneumatik. Pembelajaran 

menggunakan e-book dengan metode cooperative learning tipe jigsaw. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran di buat dengan berbagai perbaikan 

berdasarkan refleksi dari siklus 1 seta lembar observasi di buat untuk pengamatan 
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selama proses pembelajaran. Pada siklus 2 ini ada beberapa treatment yang akan 

diberikan kepada siswa, antara lain :  

1) Sebelum memulai pelajaran, siswa diberi motivasi tentang pentingnya mata 

pelajaran pneumatik dalam kaitannya dengan dunia industri saat ini. Siswa 

diberi pengertian bahwa sistem otomatisasi di industri sekarang membutuhkan 

teknisi-teknisi yang ahli mengoperasikan sistem otomasi, salah satunya adalah 

pneumatik. 

2) Setiap siswa dimotivasi untuk mempelajari materi terlebih dahulu sebelum 

diskusi kelompok berlangsung, mengerjakan soal latihan yang terdapat pada e-

book maupun PR dari guru, dan menulis kesulitan yang dihadapi dalam 

memahami materi untuk diajukan pada saat diskusi kelompok berlangsung. 

Kegiatan ini diupayakan agar dapat meningkatkan peranan bimbingan antar 

teman terutama dalam pemberian bantuan bagi siswa yang kesulitan.  

3) Meningkatkan kegiatan memberikan penguatan dalam bentuk penghargaan 

verbal (contohnya memberikan pujian) atas prestasi siswa dan memberikan 

perhatian setelah anak memperlihatkan usahanya, diharapkan dapat 

memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar misalnya berani 

bertanya, berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan dan lain-

lain. Guru juga memotivasi siswa agar aktif dalam kegiatan diskusi kelas 

dengan cara memberikan kesempatan untuk bertanya maupun mengemukakan 

pendapat pada siswa yang belum aktif. 

4) Pemecahan kelompok, yang tadinya satu komputer digunakan untuk 7-8 siswa 

pada siklus 2 ini media komputernya ditambah sehingga satu komputer diisi 3-
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4 siswa, sehingga setiap kelompok terdapat 2 buah komputer. Hal ini agar 

siswa menjadi lebih fokus dalam memahami dan lebih bertanggung jawab 

terhadap tugasnya masing-masing. 

4.2.2.2 Pelaksanaan (acting) 

Pelaksanaan pada siklus II mengacu pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah di siapkan. Siklus II ini berlangsung dalam 1 kali 

pertemuan yaitu setelah siklus I dilaksanakan. Sebelum melakukan pembelajaran, 

guru mengkondisikan siswa dengan suatu kondisi agar siswa siap menerima 

materi yang akan di sampaikan. Guru mengawali pertemuan dengan berdoa 

terlebih dahulu, kemudian guru tak lupa mengingatkan materi yang telah di 

pelajari pertemuan sebelumnya dan membahas apakah ada kesulitan dalam 

mengerjakan tugas rumah. Guru memberikan apersepsi berupa aplikasi dari materi 

yang akan dipelajari pada siklus II ini. Materi yang dimaksud adalah karaktristik 

silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda serta macam-macam katup 

pneumatik. Setelah menyampaikan sekilas tentang materi yang akan di pelajari, 

guru membagi siswa kedalam kelompok pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dengan kemampuan yang heterogen. 

Seperti pada siklus 1, selanjutnya guru memberikan e-book kepada setiap 

anggota kelopok asal sebagai media pembelajaran. Kemudian masing-masing 

anggota kelompok yang mempunyai tanggung jawab yang sama berkumpul 

membentuk kelompok yang baru yang disebut kelompok ahli. 

Setelah selesai belajar dalam kelompok ahli, siswa kembali kedalam 

kelompok asal masing-masing. Kemudian setiap anggota kelompok saling 
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menularkan, bertanya, menjelaskan, dan menggali informasi dan pengetahuan 

tentang materi yang didiskusikan dalam kelompok ahli yang kemudian 

menyatukan semua pengetahuan yang diperoleh menjadi satu kesatuan yang baru. 

Pada akhir siklus diadakan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar 

penguasaan  materi yang telah di capai oleh siswa. 

4.2.2.3 Pengamatan  

Hasil pengamatan yang diperoleh selama proses pembelajaran di siklus 2 

adalah sebagai berikut : 

Kemampuan siswa dalam mempersiapkan pembelajaran, menggunakan 

media sudah lebih baik di bandingkan dengan siklus 1. kerja sama kelompok 

sudah terbangun dengan baik. Selain itu, siswa juga sudah lebih aktif dikelas. 

Beberapa siswa yang pada siklus 1 cenderung pasif, setelah diberi treathment 

mereka ada perberubahan dan ada kepercayaan diri untuk mengemukakan 

pendapat ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan baik itu lewat 

tes ataupun diskusi.  

4.2.2.4 Refleksi  

Proses pembelajaran dapat dikatakan berjalan dengan baik. Aspek-aspek 

kemampuan siswa dan antusias siswa dalam proses pembelajaran telah 

diperlihatkan oleh hampir semua siswa walaupun tingkatannya berbeda beda, 

aspek-aspek penilaian yaitu aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik dalam 

siklus ini semakin meningkat di banding dengan siklus sebelumnya. Hal ini bisa 

dilihat dari prosentase ketuntasan klasikal siswa dari aspek kognitif sebesar 
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97,22%, ketuntasan klasikal pada aspek penilaian afektif sebesar 92%, dan 

ketuntasan klasikal pada aspek psikomotorik sebesar  97%.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa model pembelajaran melalui e-book dengan menggunakan metode 

kooperatif tipe Jigsaw lebih efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar 

pneumatik siswa kelas 2 jurusan otomasi industri SMKN 2 Kendal. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa mengalami peningkatan dari 73,22 

pada siklus I menjadi 82,66 pada siklus II dan ketuntasan secara klasikal 

mengalami peningkatan dari 72,22% pada siklus I menjadi 97,22% pada siklus 

II.  

b. Hasil belajar afektif pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 76,11 dengan 

ketuntasan secara klasikal 75%, meningkat menjadi 83,22 dengan ketuntasan 

secara klasikal 92%  pada siklus II.  

c. Hasil belajar psikomotorik pada siklus I diperoleh nilai rata-rata 74,58 dengan 

ketuntasan secara klasikal 61,1%, meningkat menjadi 85,41 dengan ketuntasan 

secara klasikal 97,2% pada siklus II. 

d. Ada beberapa kelamahan dalam pembelajaran melalui e-book dan teori 

cooperative learning tipe jigsaw ini. Antara lain : ada beberapa media 

komputer yang error dan bisa menghambat siswa dalam proses belajar, diawal 

siklus terlihat kurangnya minat siswa terhadap kegiatan belajar yang dirasa 
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asing bagi mereka, keaktifan guru berpengaruh terhadap proses belajar 

mengajar siswa pada metode jigsaw ini, e-book dengan format pdf terlalu 

simple dan bisa membuat siswa jenuh. 

 

5.2 Saran 

Dengan adanya peningkatan hasil belajar, baik itu aspek kognitif, afektif 

dan aspek psikomotorik dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

coopeative learning tipe jigsaw dengan media e-book pada mata kompetensi 

pneumatik, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan guru elektro dalam memilih model pembelajaran selain menarik, 

efektif dan efisien juga fleksibel terhadap perkembangan dunia teknologi 

khususnya penunjang proses pembelajaran, seperti penggunaan media 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

2. Diharapkan pembelajaran yang berlangsung selain meningkatkan hasil belajar, 

juga meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi baik terhadap 

sesama siswa maupun terhadap guru pengajar.  

3. Perlu dilaksanakan penelitian yang serupa dengan format e-book yang lebih 

menarik karena dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

4. Peneliti yang akan melakukan peneltian yang serupa, diharapkan untuk 

memperhatikan kelemahan-kelamahan yang terdapat pada penelitian ini dan 

memperbaikinya agar hasil belajar siswa lebih optimal. 
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